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Aan deze kerstviering helpen mee: 
 
o Kinderen en leiding van de zondagsschool 
o Nanna Borsboom   dirigent 
o Dianne van Asselt    orgel 
o Marieke van Meijeren    piano 
o Marjolein Lindhout   dwarsfluit 
o Els Maarleveld     cajon 
o Henriëtte Groenenberg   gitaar 
o Judith Oskam    trompet 
o Miranda Oskam    saxofoon 
o Marco de Vrij    opening 
o Dominee Baas    sluiting 
o Rick Rijksen    koster 



Samenzang: ‘Wij trekken in een lange stoet’ 
Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 
Welkom en opening door Marco de Vrij 
 
Samen bidden we tot God en vragen Hem om een zegen over deze kerstviering.  
 
Samenzang: ‘Psalm 100: 1, 2, 3 en 4’ 

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 

4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Verteller  
Wat is het overal toch druk op de weg! Heel veel mensen zijn op reis, de één blijft 
dicht bij huis in ons eigen land. Anderen gaan heel ver weg, in Europa of zelfs 
daarbuiten. We reizen op allerlei manieren: met de auto, de bus, de trein of met het 
vliegtuig. Je bent vaak vlug op de plaats van bestemming.  



Vroeger ging dat heel anders. Je ging met een paard of met de koets. In de Bijbel 
was het nog eenvoudiger. Je moest lopen om van de ene plaats naar de andere te 
gaan. 
 
Lezen: Lukas 2: 1-3 gelezen door Filip 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat 
heel de wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
 
Verteller  
En ze gingen allen op reis….. Dit zegt het evangelie van Lucas van de mensen, die 
vanwege het bevel van keizer Augustus naar hun eigen stad gingen om zich daar in 
te laten schrijven. 
In de Kerstgeschiedenis gaan niet alleen deze mensen op reis. Weet je wie er nog 
meer op reis gaat? 
God Zelf baant een weg. Zijn Zoon, de Heere Jezus, gaat op reis. Hij verlaat Zijn huis 
en de Vader en gaat naar de aarde. 
 
Lezen: Johannes 1: 14 gelezen door Liza 
14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van 
genade en waarheid. 
 
Verteller  
De hemel gaat open en de engel Gabriël gaat op reis naar de aarde. Hij gaat naar 
een meisje in Nazareth, naar Maria.  
 
Lezen: Lukas 1: 26-30 gelezen door Feline 
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 
Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, 
uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.  
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af 
wat de betekenis van deze groet kon zijn.  
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 
gevonden bij God. 
 
De kinderen van de middelste groep zingen: ‘Wees niet bang, Maria’  
Wees niet bang, Maria, 
God zal met je zijn. 
Wees niet bang, Maria, 
Want je mag de moeder zijn 
Van de Zoon van God… 
 
 
 
 



Hij is de Messias 
Koning van Sjaloom. 
Net als ieder kindje 
Komt Hij heel gewoon. 
Hij is de Verlosser, 
Jaar op jaar beloofd,  
Jezus is de Redder 
Voor wie in Zijn naam gelooft. 
Hij is de Zoon van God. 
 
Wees niet bang, Maria, 
God komt heel dichtbij. 
Wees niet bang Maria, 
Het is wonderlijk en blij, 
Hij is de Zoon van God 
 
Lezen: Lukas 1: 36-38 gelezen door Stan 
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. 
Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.  
 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 
 
Verteller  
Als Maria het bericht van de engel Gabriël heeft gekregen, gaat zij ook op reis. 
 
We luisteren naar een kerstgedicht voorgelezen door Maaike, Mirthe & Joshua.  
Ze had zo’n vreemd bericht gekregen, 
Waarover ze maar telkens dacht. 
Bij niemand anders in haar woonplaats 
Was ooit zo’n boodschap thuisgebracht. 
God zou een Kind op aarde geven 
Een Kind, zo hulpeloos en klein, 
Maar dat Zijn eigen Zoon zou wezen 
En zij… zij mocht de moeder zijn. 
 
Maar toen ze ’t eenmaal had begrepen 
In volle omvang had verstaan, 
Toen kon ze ’t ook niet voor zich houden 
En is gelijk op reis gegaan. 
 
En in ’t gebergte van Judea, 
Bij Zacharias en zijn vrouw 
Heeft zij de lofzang toen gezongen 
Van ’t heil, dat God haar brengen zou. 
 
  



Samenzang: ‘Lofzang van Maria: 1’  
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Verteller 
Jozef, de timmerman, is een gelovige man. Hij komt uit de familie van koning David. 
Hij wil graag met Maria trouwen. Maar Jozef hoort dat Maria een kindje krijgt. Hij 
denkt na wat hij nu het beste kan doen…. Hij zal dan toch maar niet met Maria 
trouwen. Jozef zal weggaan. Maar….. 
 
Lezen: Mattheüs 1: 19-24 gelezen door Maartje 
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en 
haar niet in het openbaar te schande wilde maken.  
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in 
een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u 
te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden. 
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de 
profeet, toen hij zei: 
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam 
Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.  
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem 
bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. 
 
We luisteren naar een kerstgedicht door Suze 
Zo werd aan Jozef in de nacht 
De blijde boodschap ook gebracht. 
Hij neemt Maria tot zijn vrouw 
En samen roemen zij Gods trouw. 
 
Verteller  
Jozef kreeg de opdracht van God om met Maria te trouwen. Hij mocht haar niet 
verlaten. En dan krijgen ze het bevel van keizer Augustus dat zij samen op reis 
moeten gaan.  
 
We luisteren naar een kerstgedicht door Eloise & Benthe  
Zie je wel? Zie je wel? 
Wéér een keizerlijk bevel! 
Wat zou dat bevel wel wezen? 
Laten we het gauw gaan lezen. 
Daar staat, levensgroot vermeld, 
Iedereen moet nu geteld! 
 
  



Dat is wat! Dat is wat! 
Dat elk mens, uit land of stad 
Zich nu in moet laten schrijven! 
Maar… wie durft er thuis te blijven? 
Ook al ben je van de wijs, 
Wees gehoorzaam, ga op reis! 
 
Lezen: Lukas 2: 4-7 gelezen door Gradi 
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad 
van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren 
zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
 
Samenzang: Hef aan, hef aan een luide zang  
Heft aan, heft aan een luide zang, 
Dat al wat leeft het hore! 
Laat blij het lied door groot en klein 
Op deze dag gezongen zijn, 
Dat Jezus is geboren! 
 
Hij zetelt in geen trots paleis, 
Vol pracht en praalvertoning. 
Hem wacht geen purper en geen kroon: 
Een houten krib, dat is zijn troon, 
Een stal, zie daar zijn woning! 
 
Heft aan, het hart vol dank en lof, 
Laat aard’ en hemel ’t horen! 
Heft aan, roept uit tot God, die leeft, 
Die aard en hemel blijdschap geeft, 
Want Jezus is geboren! 
 
Verteller  
In deze nacht vertrekken de engelen uit de hemel om op reis te gaan naar de 
donkere aarde. In de velden van Bethlehem moeten zij zingen van het Licht der 
wereld en zo aan de herders vertellen dat Jezus geboren is. 
 
We luisteren naar een kerstgedicht door Lucas 
Het is al nacht in Bethlehem, 
Wat wordt de aarde kil! 
De kinderen zijn naar bed gegaan, 
De schapen slapen stil. 
  
De herders waken in dit uur, 
Zij slaan hun mantels om; 
Maar dan… een hemels vreugdevuur, 
Een zee van licht rondom.  



De kinderen van de jongste groep zingen: ‘Luidt klokjes klingelingeling’  
Luidt klokjes klingelingeling,  ) 
luidt klokjes kling.   ) 
Laat de boodschap horen,  )   
Christus is geboren.  ) 
Met die blijde klanken,  )     
willen wij God danken.  ) 
Luidt klokjes klingelingeling, ) 
Luidt klokjes kling.   )  2x  

 
Lezen: Lukas 2: 8-14 gelezen door Laurens 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.  
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is 
Christus, de Heere. 
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die 
God loofde en zei: 
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. 
 
Verteller  
De herders hebben de engelenboodschap van Jezus geboorte gehoord. En dan… 
gaan de herders ook op reis! 
 
Samenzang: ‘Wij gaan met haast naar Bethlehem’  
Wij gaan met haast naar Bethlehem” 
een Herder is geboren! 
Wij zien daar in een kribbe Hem 
die zoekt wat is verloren; 
Een herder als lam zo klein,  
een koning die een knecht wil zijn: 
Hij roept- maar wie zal horen?  
 
Wij staan verbaasd in Bethlehem: 
is dit de Goede Herder,  
De koning die met luide stem 
zou spreken: Volk, trek verder!  
Trek verder uit de slavernij,  
Trek verder, Ik, Ik maak u vrij!  
Dit Lam. – is dit die Herder?  
 
  



O God, laat ons in Bethlehem 
geen groten woorden spreken  
en zeggen: Wij, wij zijn van Hem,  
Wanneer niet is gebleken 
dat wij bereid zijn om zo klein,  
Zo lijdzaam als dit Lam te zijn 
Dat weigert zich te wreken.  
 
Wij staan beschaamd. In Bethlehem 
Blijkt meer dan ooit tevoren: 
de vrede is alleen aan Hem,  
Die weerloos werd geboren.  
Dit Lam heeft ons geopenbaard 
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard 
wie horen wil, die hore! 
 
Verteller  
Dan staat er een stralende ster aan de lucht. Wijze mannen in het oosten zien de 
ster. Ze begrijpen dat deze ster een bijzondere boodschap vertelt. En dan gaan ook 
de wijzen uit het oosten op reis naar Bethlehem om daar te knielen voor het Kind. Ze 
nemen zelfs geschenken mee voor deze Koning. 
 
Lezen: Mattheus 2: 1-3 gelezen door Femke 
1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning 
Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn 
ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.  
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met 
hem.  
 
De kinderen van de oudste groep zingen: ‘In de stad van koning David’  
In de stad van Koning David 
zoals lang reeds was voorzegd,  
werd een baby door zijn moeder 
in een kribbe neergelegd.  
Jezus Christus was dat kind,  
door Maria teer bemind.  
 
Hij kwam uit de hoge hemel  
Hij de koning van ’t heelal.  
Heel eenvoudig was zijn woning 
en zijn wieg stond in een stal.  
Amen riep Hij in zijn kring,  
toen Hij door de wereld ging.  
 
  



En in al zijn kinderjaren 
is Hij opgegroeid als wij.  
Hij was klein en zwak en hulploos,  
soms verdrietig, dan weer blij.  
Daarom leeft Hij met ons mee,  
weet Hij van ons wel en wee.  
 
Eenmaal zien ook onze ogen 
Hem, die ons zijn liefde toont,  
want dat kind is onze Heiland 
die nu in de hemel woont.  
Hij brengt al Gods kind’ren thuis 
bij Hem in het vaderhuis.  
 
Lezen: Mattheüs 2: 12 gelezen door Esmee 
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om 
niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun 
land. 
 
Verteller  
En ze gingen allen op reis: de engel Gabriël, Maria en Jozef, de herders, de wijzen. 
Ze volgen de weg die hen gewezen wordt. 
En wij…? Wij kunnen niet zomaar gewoon blijven zitten, wij moeten ook op reis gaan. 
Wie op reis gaat, ontmoet de God die op reis is gegaan om de mens te ontmoeten. 
Op het kruispunt van hun wegen ligt Bethlehem. 
Zullen wij daar ook heen gaan, ga je mee op reis?  
 
Collecte Vluchtelingenkamp Hongarije 
Muzikaal Intermezzo ‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’  
 
Verteller  
De weg, die loopt naar Bethlehem, 
is hier niet ver vandaan. 
En slechts de kind'ren vinden hem, 
en wie als kind'ren gaan. 
 
De weg is licht naar Bethlehem, 
waar u Gods licht omringt. 
Het is de afstand,die uw stem  
bereikt, wanneer ge zingt. 
 
Het is niet ver naar het gehucht, 
waar ''t hemels manna viel. 
Het is niet verder dan de zucht 
uit uw verslagen ziel. 
 
  



Alle kinderen zingen: ‘Een koning is geboren’  
Een koning is geboren 
Een koning, een koning 
Een koning is geboren 
Heb je 't al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn. 
 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Die koning, die koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Weet jij misschien de weg 
Die koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 
Vraag Hem in 't kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis. 
 
Samenzang: ‘Nog voordat je bestond’  
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
  



En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Refrein 2x 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar…totdat je komt. 
 
Sluiting door Dominee Baas 
 
Samenzang: ‘Ere zij God’  

Ere 
zij God, 

ere zij God, 
in den hoge, in 

den hoge, in den 
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 

sen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, 
ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen een welbehagen, in de men- 
sen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij 

God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op 

aarde, in de mensen 
een welbeha- 
gen. Amen, 

amen 
 

 
 

 


